
ПРОТОКОЛ № 2016-1 
Загальних Зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства  

«Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» 
 

м. Київ                             28 квітня 2016 р. 
  

Місце проведення: м. Київ, вул. Миру, 17, корпус 16 (приміщення їдальні) 
Час проведення: 15.00-17.20 
Перед початком Загальних Зборів Акціонерів Товариства Голова Наглядової Ради 

Товариства Безпалько М.А., який за Статутом визначений Головою Загальних Зборів, 
повідомив акціонерам інформацію про підготовку до проведення Загальних зборів,  а саме, 
що згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства на 
засіданні Наглядової Ради 22 березня 2016 року (протокол № 42) було прийнято рішення про 
проведення 28 квітня 2016 року річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ 
«Борщагівський ХФЗ» та затверджено проект порядку денного Зборів Акціонерів. 

Оголошення про проведення Загальних Зборів Акціонерів, із зазначенням порядку 
денного та іншої визначеної законом інформації, було надруковане, як передбачено чинним 
законодавством, у офіційному друкованому виданні – «Бюлетень «Цінні папери України» 
№53 (4341) від 24 березня 2016 року. Про проведення Загальних зборів всіх акціонерів 
товариства також було персонально повідомлено з врученням проекту порядку денного (під 
розпис та рекомендованими листами). Всі акціонери мали право надати свої пропозиції щодо 
порядку денного не менш як за 20 днів до дати проведення зборів - тобто до 08.04.2016 року.  

06.04.2016 року від акціонера Голобородька О.Б. надійшла пропозиція про доповнення 
Порядку денного Загальних Зборів Акціонерів  питанням № 10 «Про попереднє схвалення 
значних правочинів, які будуть укладені товариством протягом року».  

07.04.2016 року від акціонера ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» надійшла 
пропозиція про доповнення Порядку денного Загальних Зборів Акціонерів такими 
питаннями №№ 11, 12 «Про підвищення стандартів соціального захисту працівників 
Товариства» та  «Про заходи щодо охорони праці в Товаристві». 

Пропозиції акціонерів надійшли у визначений законодавством строк. Інших пропозицій 
від акціонерів у визначений строк не надходило. 

11 квітня 2016 року Наглядова Рада відповідно до своїх повноважень, визначених 
підпунктом 12.12.2 Статуту Товариства розглянула та затвердила Порядок денний Загальних 
Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (з урахуванням пропозицій акціонерів 
Голобородька О.Б. і ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»), схвалила проекти рішень з 
питань порядку денного, а також затвердила форму і текст бюлетенів для голосування та 
призначила реєстраційну комісію у складі: Довбня Н.О. (голова), Беспалова І.М., Букет С.А., 
Галензовська М.В., Гурська Г.І., Кливак В.І., Ковчан Т.М., Ляхорська В.В., Чорнолуцька О.І. 
Повноваження реєстраційної комісії за рішенням Наглядової ради діють до обрання 
лічильної комісії. Тому підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснює 
реєстраційна комісія. 

Про доповнення порядку денного додатковими питаннями 10, 11, 12 акціонерів було 
повідомлено у спосіб, визначений законодавством та статутом. Оголошення про доповнення 
порядку денного було надруковане в «Бюлетені «Цінні папери України» №68 (4356) від 14 
квітня 2016 року. 

25.04.2016 року на запит Товариства депозитарій – ПАТ «НДУ» надав зведений 
обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства станом на 22 квітня 2016 року 
(перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах), згідно якого і 
проводилась реєстрація акціонерів. 

Голова Реєстраційної комісії Довбня Наталія Олександрівна оголосила підсумки 
реєстрації акціонерів - повідомила, що загальна кількість осіб, включених до переліку 
акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 253 особи. З них, згідно 
«Переліку Акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах Акціонерів ПАТ 
НВЦ «Борщагівський ХФЗ» 28.04.2016 року» для участі у Загальних Зборах зареєструвалися 

 



та отримали пакет бюлетенів для голосування 160 акціонерів (представників акціонерів), які 
загалом володіють 9791 акціями (голосами), що становить 94,8% голосів від загальної 
кількості голосуючих акцій - 10328.  

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів, кворум Загальних Зборів, що 
має становити більш як 50% голосуючих акцій від загальної кількості  голосуючих акцій – 
наявний. Загальні Збори є правомочними. Жодних скарг чи заперечень з приводу процедури 
реєстрації до Реєстраційної комісії не надходило. Відмов у реєстрації не було.  

Голова Загальних Зборів Безпалько М.А. оголосив збори відкритими та оголосив 
Порядок денний Загальних Зборів Акціонерів Товариства: 
1. Про питання порядку проведення Загальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії 
та секретаря Зборів). 
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2015 рік. 
3. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. 
4. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ «Борщагівський 
ХФЗ» за 2015 рік. 
5. Про розподіл прибутку за 2015 рік та виплату дивідендів. 
6. Про внесення змін до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ». 
7. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ». 
8. Про відкликання членів Наглядової ради. 
9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових 
договорів, що укладатимуться з ними та про обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства. 
10.  Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені Товариством 
протягом року. 
11. Про підвищення стандартів соціального захисту працівників Товариства. 
12. Про заходи щодо охорони праці в Товаристві. 

Перед початком розгляду питань Порядку денного Довбня Н.О. пояснила акціонерам, 
що голосування та підрахунок голосів на Загальних Зборах буде відбуватися наступним 
чином. З усіх питань Порядку денного голосування буде проводитись за допомогою 
бюлетенів для голосування, які були видані акціонерам під час реєстрації. При цьому Голова 
Зборів в порядку черговості оголошує питання Порядку денного, проект рішення з нього та 
вказує номер відповідного бюлетеня. Підрахунок голосів проводиться за принципом одна 
акція – один голос. Підрахунок голосів по першому питанню Порядку денного, а саме щодо 
обрання лічильної комісії та секретаря Загальних Зборів будуть здійснювати діючі члени 
Реєстраційної комісії, призначені Рішенням Наглядової Ради Товариства від 11.04.2016 р. 
(протокол №43).  Заперечень щодо оголошеного порядку голосування та підрахунку голосів 
не було. Голова Загальних Зборів Безпалько М.А. запропонував перейти до розгляду питань 
Порядку денного Загальних Зборів Акціонерів.   

СЛУХАЛИ: «1. Про питання порядку проведення Загальних Зборів Акціонерів 
(обрання лічильної комісії та Секретаря Зборів)». 

Доповідач – Секретар Наглядової Ради Голобородько О.Б. відповідно до проекту 
рішення з  питання  Порядку денного №1 запропонував обрати  лічильну комісію Загальних 
зборів Акціонерів у складі: Голова лічильної комісії Довбня Н.О.,члени лічильної комісії 
Білоус К.І., Галензовська М.В., Гурська Г.І., Кливак В.І, Ковчан Т.М., Сова М.Є., 
Чорнолуцька О.І.;  

Обрати Секретарем Загальних Зборів Акціонерів Голобородька О.Б.; 
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:  
- звітні  доповіді з питань  порядку денного - до 30 хв. 
- доповіді з питань  порядку денного - до 10 хв.  
- виступи по обговоренню доповідей -  до 5 хв.  
- відповіді на запитання до доповідачів -  до 5 хв.  
- тривалість Загальних Зборів – до 3-х годин. 
Підсумки голосування (оголосила голова Реєстраційної комісії – Довбня Н.О.): 

 



«ЗА» - 9791 голос, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;  

«ПРОТИ» - не було; «УТРИМАЛИСЬ» - не було.  
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались 

для участі у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: 
1.1. Обрати  лічильну комісію Загальних зборів Акціонерів у складі: Голова 

лічильної комісії Довбня Н.О.,члени лічильної комісії Білоус К.І., Галензовська М.В., 
Гурська Г.І., Кливак В.І, Ковчан Т.М., Сова М.Є.,Чорнолуцька О.І.;  

1.2. Обрати Секретарем Загальних Зборів Акціонерів Голобородька О.Б.; 
1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:  
- звітні  доповіді з питань  порядку денного - до 30 хв. 
- доповіді з питань  порядку денного - до 10 хв.  
- виступи по обговоренню доповідей -  до 5 хв.  
- відповіді на запитання до доповідачів -  до 5 хв.  
- тривалість Загальних Зборів – до 3-х годин. 

 
СЛУХАЛИ: «2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2015 рік» 
Доповідач – Генеральний директор Безпалько Л.В, доповіла акціонерам про результати 

діяльності Товариства за підсумками 2015 року. Запитань від акціонерів не надходило. 
Відповідно до проекту рішення з питання Порядку денного № 2 Голова Зборів Безпалько 
М.А. запропонував Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2015 рік – затвердити.  

Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 6691голос, що складає 68,34% від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - не було;  
«УТРИМАЛИСЬ» - 3100 голосів, що складає 31,66% від загальної кількості голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. 
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались 

для участі у Загальних Зборах,  ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: 
2. «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2015 рік ЗАТВЕРДИТИ». 

СЛУХАЛИ: «3. Звіт Наглядової ради за 2015 рік» 
Доповідач – Голова Наглядової Ради Безпалько М.А. повідомив про результати 

діяльності Наглядової Ради Товариства за 2015 рік. Запитань від акціонерів та доповнень від 
членів Наглядової Ради Товариства не надходило.  

Голова Загальних Зборів Безпалько М.А., відповідно до проекту рішення з питання 
Порядку денного № 3, запропонував Звіт Наглядової Ради за 2015 рік – затвердити.  

Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 6691 голос, що складає 68,34% від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - не було;  
«УТРИМАЛИСЬ» - 3099 голосів, що складає 31,65% від загальної кількості голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. 
«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 1 голос. 
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались 

для участі у Загальних Зборах,  ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: 
3. «Звіт Наглядової ради за 2015 рік ЗАТВЕРДИТИ» 

 
СЛУХАЛИ: «4. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ 

НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2015 рік» 

 



Доповідач – Фінансовий директор Артеменко Т.Ф. зачитала основні положення річного 
звіту, повідомила про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у звітному 
2015 році та зазначила, що за результатами щорічного аудиту показники річного балансу 
Товариства за 2015 фінансовий рік є достовірними і підтверджуються даними 
бухгалтерського обліку. Запитань від акціонерів не надходило.  

Голова Загальних Зборів Безпалько М.А., відповідно до проекту рішення з питання 
Порядку денного № 4, запропонував Річний звіт та річну фінансову звітність ПАТ НВЦ 
«Борщагівський ХФЗ» за 2015 рік – затвердити.  

Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 6691 голос, що складає 68,34 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - не було;  
«УТРИМАЛИСЬ» - 3100 голосів, що складає 31,66% від загальної кількості голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. 
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались 

для участі у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: 
4. «Річний звіт та річну фінансову звітність ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 

2015 рік ЗАТВЕРДИТИ». 

СЛУХАЛИ: «5. Про розподіл прибутку за 2015 рік та виплату дивідендів» 
Доповідач – Комерційний директор Сова Є.О. повідомив акціонерів  про розподіл 

прибутку за 2015 рік та щодо виплати акціонерам дивідендів за результатами роботи 
Товариства  у  2015 році. Доповідач оголосив проект рішення: затвердити наступний 
розподіл чистого прибутку товариства за 2015 рік у розмірі 59257000 грн.: - 42695400 грн. 
спрямувати на розвиток та реконструкцію виробництва; 16561600 грн. - на виплату 
дивідендів. За підсумками 2015 року затвердити розмір дивідендів на 1 акцію – 1600 (одна 
тисяча шістсот) гривень, 00 коп. Виплатити акціонерам дивіденди за 2015 рік до 28.10.2016 
року. Дозволити виплату дивідендів частинами, в залежності від наявних грошових коштів 
на рахунках Товариства. Датою складення Переліку осіб, що мають право на отримання 
дивідендів встановити 28 квітня 2016 року.» 

Голова Загальних Зборів Безпалько М.А., поставив питання на голосування відповідно 
до проекту рішення з питання Порядку денного № 5. 

Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 6691 голос, що складає 68,34% від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - не було;  
«УТРИМАЛИСЬ» - 3100 голосів, що складає 31,66% від загальної кількості голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах. 
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались 

для участі у Загальних Зборах,  ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: 
«5.1. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку товариства за 2015 рік у 

розмірі 59257000 грн.:  
- 42695400 грн. – спрямувати на розвиток та реконструкцію виробництва; 
- 16561600 грн. - на виплату дивідендів. 
5.2. За підсумками 2015 року затвердити розмір дивідендів на 1 акцію – 1600,00 

(одна тисяча шістсот) гривень, 00 коп. 
5.3. Виплатити акціонерам дивіденди за 2015 рік до 28.10.2016 року. Дозволити 

виплату дивідендів частинами, в залежності від наявних грошових коштів на рахунках 
Товариства. 

5.4. Датою складення Переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів 
встановити 28 квітня 2016 року. 

 
СЛУХАЛИ: «6. Про внесення змін до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ». 

 



Доповідач - Голобородько О.Б. повідомив акціонерів про необхідність внесення змін до 
Статуту Товариства у зв'язку зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» та 
зачитав акціонерам проект змін до Статуту Товариства. Запитань від акціонерів не 
надходило. Доповідач відповідно до проекту рішення з питання Порядку денного №6, 
запропонував: Зміни до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» затвердити. Доручити 
Генеральному директору підписати та подати зміни до Статуту на державну реєстрацію. 

Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 6691 голосів, що складає 68,34% від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - 3100 голосів, що складає 31,66% від загальної кількості голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;  
«УТРИМАЛИСЬ» - не було. 
У зв’язку з тим, що за прийняття рішення проголосувало менше трьох чвертей голосів 

акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у 
Загальних Зборах, необхідних для прийняття рішення, за підсумками голосування з питання 
порядку денного № 6  - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. 
 

СЛУХАЛИ: «7. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ 
«Борщагівський ХФЗ»  

Голова Загальних Зборів Безпалько М.А. повідомив, що оскільки рішення з 
попереднього питання Порядку денного № 6 «Про внесення змін до Статуту ПАТ НВЦ 
«Борщагівський ХФЗ» не було прийняте, а Положення про Наглядову Раду не може 
суперечити чинному Статуту Товариства, питання Порядку денного №7 «Про внесення змін 
до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» знімається з 
голосування. 

У зв’язку з тим, що питання Порядку денного № 7 «Про внесення змін до Положення 
про Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» було зняте з голосування, підсумки 
голосування по питанню порядку денного № 7  не підводились. 
 

СЛУХАЛИ: «8. Про відкликання членів Наглядової ради»  
Доповідач – Голобородько О.Б. зачитав проект рішення з питання порядку денного     

№ 8: Відкликати достроково членів Наглядової Ради, обраних строком на 3 роки рішенням 
позачергових Загальних зборів акціонерів 08.12.2014р.: Артеменко Тетяну Федорівну, 
Безпалька Миколу Андрійовича, Голобородька Олега Борисовича, Сову Євгена 
Олександровича. 

Голова Загальних Зборів Безпалько М.А., відповідно до проекту рішення з питання 
Порядку денного № 8 поставив питання на голосування. 

Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 3195 голосів, що складає 32,63 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - 6596 голосів, що складає 67,37% від загальної кількості голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;  
«УТРИМАЛИСЬ» - не було. 
У зв’язку з тим, що за прийняття рішення проголосувало менше 50% голосів 

акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у 
Загальних Зборах, необхідних для прийняття рішення, за підсумками голосування з питання 
порядку денного № 8  - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. 

 
СЛУХАЛИ: «9. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження 

умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та про обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради 
Товариства». 

 



Голова Загальних Зборів Безпалько М.А. повідомив, що оскільки рішення з 
попереднього питання Порядку денного №8 «Про відкликання членів Наглядової ради» не 
було прийняте, питання Порядку денного №9 «Про обрання членів Наглядової Ради 
Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та 
про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради 
Товариства» знімається з голосування. 

У зв’язку з тим, що питання Порядку денного № 9 «Про обрання членів Наглядової 
Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 
ними та про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової Ради Товариства» було зняте з голосування, підсумки голосування по питанню 
порядку денного № 9  не підводились. 

 
СЛУХАЛИ: «10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені 

товариством протягом року»  
Доповідач – Голобородько О.Б. повідомив, що відповідно до ч. 2. ст. 70 Закону України 

«Про акціонерні товариства» якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається 
загальними зборами за поданням наглядової ради. Відповідно до ч.3 ст.70 Закону України 
«Про акціонерні товариства» якщо на дату проведення загальних зборів неможливо 
визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної 
господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з 
дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 
сукупної вартості. Доповідач повідомив, що вартість активів ПАТ НВЦ «Борщагівський 
ХФЗ» згідно показників балансу товариства станом на 31.12.2015 року склала 1 млрд. 233 
млн. 567 тис грн. (р.1300 ф.№1). Тобто запропонована в проекті рішення гранична сума 
правочину в розмірі 600 млн. грн. - не перевищує 50% вартості активів Товариства, а тому 
рішення про вчинення значних правочинів,  якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом такого правочину, перевищує 25% , але менша ніж 50% вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою 
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. 
Голобородько О.Б. оголосив проект рішення з питання порядку денного №10 «Про 
попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені товариством протягом року»: 

«Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів з граничною сумою 
кожного правочину в розмірі 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень, які будуть укладені 
товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати 
прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а саме: 

- договорів (контрактів, угод) на виконання робіт (послуг). 
- договорів (контрактів) купівлі продажу (поставки) оборотних та необоротних активів. 
- кредитних договорів (угод, контрактів), укладених з банківськими, фінансовими 

установами та з нерезидентами. 
- договорів застави оборотних та необоротних активів. 
- договорів про надання гарантії (поруки) від імені товариства.» 
Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 6670 голосів, що складає 68,12% від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - 3113 голосів, що складає 31,80% від загальної кількості голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;  
«УТРИМАЛИСЬ» - не було. 
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 1 бюлетень, що загалом становить 8 голосів. 
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались 

для участі у Загальних Зборах,  ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: 

 



10. «Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів з 
граничною сумою кожного правочину в розмірі 600 000 000 (шістсот мільйонів) 
гривень, які будуть укладені Товариством у ході поточної господарської діяльності 
протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, 
а саме: 

- договорів (контрактів, угод) на виконання робіт (послуг). 
- договорів (контрактів) купівлі продажу (поставки) оборотних та необоротних 

активів. 
- кредитних договорів (угод, контрактів), укладених з банківськими, фінансовими 

установами та з нерезидентами. 
- договорів застави оборотних та необоротних активів. 
- договорів про надання гарантії (поруки) від імені Товариства.» 
 
СЛУХАЛИ: «11. Про підвищення стандартів соціального захисту працівників 

Товариства». 
Доповідач – Голова ППО Кливак В.І. у своєму виступі зазначила, що ПАТ НВЦ 

«Борщагівський ХФЗ» є першим та єдиним підприємством в Україні та СНД сертифікованим 
на відповідність міжнародному стандарту соціальної відповідності SA 8000 основною метою 
якого є захист прав працівників. На БХФЗ багато років діє первинна профспілкова 
організація яка здійснює представництво і захист трудових і соціально – економічних прав 
та інтересів працівників, всі працюючі є членами профспілки. Між власником і трудовим 
колективом укладається Колективний договір в якому відображені всі питання трудового та 
соціального напрямку роботи, а їх виконання контролюється профспілкою. Всі роки 
співпраця з керівництвом БХФЗ носить характер чесних та справедливих відносин. 
Доповідач також поінформувала акціонерів, що Колективний договір БХФЗ неодноразово 
отримував почесні відзнаки та грамоти, зокрема, за перше місце у Всеукраїнському конкурсі 
на кращий Колективний договір за 2006 рік серед підприємств хімічних та нафтохімічних 
галузей промисловості, за 2 місце у конкурсі на кращий колективний договір серед 
підприємств та організацій м. Києва за результатами 2012 року. Підприємство та первинна 
профспілкова організація отримували також і інші нагороди за належне врегулювання 
питань захисту і охорони трудових прав працюючих. 

Щодо запропонованих ПрАТ «Дарниця» пропозицій, доповідач назвала пункти  
Колективного договору, де ці питання врегульовано і регламентовано. Повідомила про 
додаткові заходи соціального захисту працівників, які впроваджені на БХФЗ і які 
відображені у розміщеному на сайті БХФЗ звіті про соціальну відповідальність. 
Колективний договір між власником і трудовим колективом на ПАТ НВЦ «БХФЗ» 
укладається терміном на 2 роки. Чинна редакція колективного договору діє до вересня 2016 
року. Доповідач підкреслила, що  трудовий колектив акціонерів БХФЗ не підтримує 
пропозиції та проект рішення по питанню 11 порядку денного, тому що запропоновані 
заходи вже існують та виконуються на ПАТ НВЦ «БХФЗ». Окремо доповідач звернула увагу 
акціонерів, що у відкритому доступі відсутня інформація про існування та діяльність 
профспілкової організації на фармацевтичній фірмі «Дарниця» та щодо заходів соціального 
захисту працівників ПрАТ ФФ «Дарниця». 

Проект рішення (запропонований акціонером - ПрАТ «Фармацевтична фірма 
«Дарниця»): Для приведення норм соціального забезпечення працівників Товариства до 
найкращих практик компаній України - Виконавчому органу Товариства переглянути 
колективний договір Товариства на предмет достатнього соціального забезпечення та 
захисту працівників Товариства, зокрема але не обмежуючись, по наступним питанням: - 
суми надбавок та доплат до основної заробітної плати керівникам, професіоналам, фахівцям 
та технічним службовцям за високий рівень професійної компетенції; - доплат до основної 
заробітної плати при організації виробництва нових видів продукції, на період її освоєння; - 
сум заохочування та компенсаційних виплат; - суми одноразової виплати щорічно на 
оздоровлення кожного працівника; - суми заохочувальних виплат до ювілейних та пам’ятних 

 



дат працівників; - суми виплат до дня фармацевтичного працівника і міжнародного дня 
інвалідів; - грошова компенсація за найм житла працівникам, які працюють в Товаристві не 
менше 1 року. За результатами роботи Виконавчого органу щодо перегляду норм 
соціального забезпечення працівників Товариства скласти звіт та довести його до відома всіх 
працівників Товариства і надати його копію акціонерам що володіють більше як 5% 
статутного капіталу Товариства до 28.07.2016р. За результатами звіту Виконавчого органу 
ініціювати внесення змін до колективного договору за згодою профспілкової організація 
(комітету). 

Голова Загальних Зборів Безпалько М.А., поставив питання на голосування відповідно 
до проекту рішення з питання Порядку денного № 11. 

Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 3167 голосів, що складає 32,35 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - 6492 голоси, що складає 66,31% від загальної кількості голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;  
«УТРИМАЛИСЬ» - 35 голосів, що складає 0,35% від загальної кількості голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; 
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 6 бюлетенів, що загалом становить 97 голосів. 
У зв’язку з тим, що за прийняття рішення проголосувало менше 50% голосів акціонерів 

від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах, 
необхідних для прийняття рішення, за підсумками голосування з питання порядку денного 
№ 11  - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ 

 
СЛУХАЛИ: «12. Про заходи щодо охорони праці в Товаристві»  
Доповідач – заступник Генерального директора з питань охорони праці та екології -  

Михайленко Н.Г. повідомила акціонерів, що ще в 2009 році БХФЗ  успішно пройшов 
сертифікацію по вимогах міжнародного стандарту OHSAS 18001 «Охорона здоров’я і 
безпека праці». Стандарт встановлює вимоги  по забезпеченню безпечної праці, збереження 
здоров’я працюючих. Згідно вимог даного стандарту на підприємстві впроваджено 
управління ризиками. Відповідність виконання вимог даного стандарту щорічно 
підтверджується під час незалежного зовнішнього аудиту. Останнього разу це відбулося в 
жовтні 2015 року. В фармацевтичній промисловості БХФЗ перше підприємство в Україні, 
яке впровадило ризико-орієнтовний підхід в області охорони праці. На законодавчому рівні 
в Україні це лише планується. Доповідач також повідомила, що у 2016 році згідно 
затверджених генеральним директором «Комплексних заходів щодо досягнення встановлених 
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і 
аваріям на 2016 р.» на охорону праці заплановані витрати у розмірі 4 млн. 694 тис. грн.  (це 3,2 
% від фонду оплати праці за попередній рік). При цьому витрати на охорону праці згідно 
чинного законодавства повинні бути  не менш як 0,5 % від фонду оплати праці за попередній 
рік. Доповідач звернула увагу акціонерів на те, що на сайті фармацевтичної фірми «Дарниця» 
відсутня інформація» про впровадження міжнародних стандартів в області охорони праці і 
про впровадження європейського рівня системи охорони праці. На завершення свого 
виступу доповідач не рекомендувала голосувати за проект рішення по 12 питанню, тому що 
вже все реалізовано і система охорони праці на БХФЗ приведена до європейських вимог і ці  
вимоги виконуються.  

Проект рішення (запропонований акціонером - ПрАТ «Фармацевтична фірма 
«Дарниця»): Для приведення системи охорони праці в Товаристві до європейського рівня та 
кращих практик українських підприємств Виконавчому органу Товариства протягом трьох 
місяців провести незалежний (зовнішній) аудит системи охорони праці Товариства. Окремо, 
протягом місяця, здійснити внутрішній аудит по виконанню таких вимог законодавства 
України:- проведення атестацій в повному обсязі по всім посадам та професіям на яких є 
шкідливі та небезпечні умови праці;- щодо ефективності засобів індивідуального та 
колективного захисту;- можливості збільшити тривалість додаткової відпустки за роботу із  

 



шкідливими і важкими умовами праці та за ненормований робочий день в межах чинного 
законодавства України. Довести до відома (протягом місяця) результати незалежного 
(зовнішнього) і внутрішнього аудитів системи охорони праці до всіх працівників та надати їх 
копії акціонерам що володіють більше як 5% статутного капіталу Товариства. Розробити 
програму заходів за результатами незалежного (зовнішнього) і внутрішнього аудитів 
системи охорони праці Товариства протягом місяця після завершення аудитів. Визначити 
витрати на охорону праці Товариства на рівні норм встановлених чинним законодавством 
України, а у разі необхідності збільшити до фактичних потреб Товариства. 

Голова Загальних Зборів Безпалько М.А., поставив питання на голосування відповідно 
до проекту рішення з питання Порядку денного № 12. 

Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.): 
«ЗА» - 3117 голосів, що складає 31,84% від загальної кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; 
«ПРОТИ» - 6557 голосів, що складає 66,97% від загальної кількості голосів акціонерів 

(їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;  
«УТРИМАЛИСЬ» - 16 голосів, що складає 0,16% від загальної кількості голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; 
«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» - 7 бюлетенів, що загалом становить 101 голос. 
У зв’язку з тим, що за прийняття рішення проголосувало менше 50% голосів акціонерів 

від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах, 
необхідних для прийняття рішення, за підсумками голосування з питання порядку денного 
№ 12  - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. 
 

Голова Загальних Зборів Безпалько М.А. повідомив, що порядок денний вичерпано, 
подякував акціонерам за плідну співпрацю і оголосив Загальні Збори закритими. 

 
 
 
Голова Загальних Зборів  _______________ М.А.Безпалько 
 
 
 
Секретар Загальних Зборів _______________ О.Б.Голобородько 
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